
 

Caros colegas, 

 

Há já vários meses que o NEM/AAC tem vindo a desenvolver esforços no sentido de 

alargar o horário de funcionamento da nova Biblioteca do Pólo III. Numa primeira fase 

abordámos os órgãos de gestão da FMUC e da Biblioteca que desde logo se mostraram 

receptivos e abertos a esta oportunidade. Devido a algumas questões de procedimentos, 

nomeadamente da parte da Reitoria, responsável até há poucos dias pela gestão da 

Biblioteca, não foi possível qualquer progresso até ao mês de Maio. Nesse sentido, com 

o aproximar da época de exames e a nossa percepção que os espaços que dispomos 

actualmente são insuficientes para os estudantes de Medicina e Farmácia, fizemos um 

pedido aos Serviços de Acção Social da UC, para utilizarmos a cantina da Pólo III, à 

semelhança do que já acontece com a cantina dos Grelhados e as cantinas Azuis. A 

resposta que nos foi dada foi negativa, devido à falta de luz necessária para estudar, bem 

como falta de financiamento para se colocar luz mais forte. 

No início do mês de Junho conseguimos, em conjunto com os órgãos de gestão da 

Biblioteca, promover a elaboração de uma proposta de utilização de alguns espaços da 

mesma, que foi apresentada à Reitoria. Essa proposta foi ainda subscrita pela Direcção-

Geral da AAC e pelo Núcleo de Estudantes de Farmácia. Os Núcleos dispuseram-se 

inclusive a pagar a verba necessária aos vigilantes que terão que ficar na Biblioteca no 

período mais alargado. Aguardámos algum tempo pela resposta do Sr. Reitor, que foi 

positiva. Neste momento falta só acertar alguns detalhes e efectuar algumas mudanças 

no espaço, nomeadamente colocar fechaduras em algumas portas e mais alguns 

pormenores logísticos. Aguardamos ansiosamente o desfecho do processo e esperamos 

sinceramente que ainda se realize em tempo útil para que todos possamos usufruir mais 

e melhor da Biblioteca. 
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